AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OURÉM - 120960

Carta de Missão
(Portaria n.º266/2012, de 30 de agosto)

Escola: Agrupamento de Escolas de Ourém
Nome da Diretora: Sandra Margarida dos Santos Rodrigues Pimentel
Grupo de recrutamento: 520

Escalão: 3.º

Período de avaliação: de 10/03/2014 a 09/03/2018

Missão:
A Escola tem por missão servir todos os alunos, formando-os enquanto indivíduos
providos de competências académicas e/ou profissionais e de princípios de cidadania, num
processo de construção social, consubstanciada numa cultura de participação que os
envolva, no seu processo educativo, assim como aos encarregados de educação, docentes
e não docentes. A missão a que me propus, assenta, pois, num compromisso que tem
como pressuposto que, aos alunos que frequentam o Agrupamento sejam proporcionadas
condições que lhes permitam realizar aprendizagens relevantes e que se tornem cidadãos
autónomos, responsáveis e solidários, dentro do respeito pelos ideais democráticos e pelos
valores da equidade, da cidadania, da exigência, da cooperação, da responsabilidade, da
ética, da tolerância, da inclusão, da valorização, do respeito e da dignidade.

Compromissos

1.º

2.º

3.º

Conteúdo
Apresentar propostas para a elaboração do Projeto Educativo, com
enfoque na melhoria dos resultados escolares e do sucesso educativo,
desenvolvendo nos alunos, conhecimentos, competências e atitudes
fundamentais estruturantes, que lhes permita prosseguir percursos
profissionais, académicos e pessoais, numa perspetiva de educação e de
formação ao longo da vida.
Promover a articulação - entre o Projeto Educativo, o Regulamento
Interno, o Plano Anual de Atividades e o Orçamento - assente numa
estratégia de liderança participada, incentivando o trabalho colaborativo,
que vise a eficácia e a qualidade do serviço educativo.
Garantir e incentivar a concretização e avaliação da execução do Plano
Anual de Atividades e do Plano de Formação do Agrupamento, a partir
da elaboração de planos de melhoria e sua monitorização, valorizando o
impacto dos relatórios de autoavaliação na organização pedagógica.

4.º

5.º

6.º

7.º

Orientar os recursos humanos para a promoção do sucesso escolar e
educativo dos alunos, na perspetiva da autonomia, da participação e da
articulação/sequencialidade entre os níveis/ciclos de ensino, com rigor e
exigência, num ambiente que privilegie a eficácia dos circuitos e a
comunicação interna.
Racionalizar a gestão de recursos materiais e financeiros, tendo em
conta as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral, previligiando
lideranças partilhadas, que permitam alcançar níveis gradativos de
responsabilidade, rigor e participação, e nas tomadas de decisão.
Reforçar a identidade do Agrupamento no território educativo em que
este se insere, fortalecendo relações e incentivando o envolvimento da
comunidade, a partir de uma cultura de partilha, de participação
conjunta nas tarefas e na conceção e implementação de projetos.
Consolidar as práticas avaliativas e reflexivas, através de uma
consistente autoavaliação, que constitua um incentivo constante a um
crescimento da qualidade educativa, assentes na adequação de métodos
pedagógicos e numa atuação responsável e dedicada, com vista à
melhoria contínua do Agrupamento.

Ourém, 18 de julho de 2014

A Diretora
Sandra Margarida Pimentel

A Presidente do Conselho Geral
Maria Isabel Reis

